
1 
 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจสั่งซื้อของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Factors affecting consumers' decision to purchase online through Shopee application in 

Bangkok Metropolitan Region 

 

นาย ธีธชั ชินวงศอ์มร 

 

บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาเชิงปริมาณ ในคร้ังน้ีมีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาพฤติกรรม และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนั Shopee ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การวิจยั จ  านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และน า

ขอ้มูลมาวิเคราะห์ผลค่าทางสถิติ ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงปริมาณประกอบไปดว้ย  Independent 

Sample T-Test และ One-way ANOVA 

 ผลการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์ พบวา่ ในดา้นปัจจยั

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอาชีพ และในดา้นปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดออนไลน์ ส่งผลต่อการตดัสินใจในทุกดา้น 

 

ค าส าคญั : ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจสัง่ซ้ือของออนไลน์, การตดัสินใจสัง่ซ้ือของออนไลน์ผา่น

แอปพลิเคชนั Shopee 
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ABSTRACT 

 

 Quantitative study This time, the objective is to behavior study and factors related to the decision 

to shop online through the Shopee application of consumers in the Bangkok Metropolitan Region. The 

sample group was Consumers in Bangkok Metropolitan Region. By randomly sampling 400 people using 

an online questionnaire as a data collection tool. And use the data to analyze the statistical results. The 

statistics used in the data analysis were descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean 

and standard deviation. And quantitative statistics consisting of Independent Sample T-Test and One-way 

ANOVA. 

 Study results of factors affecting the decision to make online purchases. It was found that in terms 

of demographic factors. Factors that did not affect the purchase decision were gender, age, education 

level. And average monthly income. The factors affecting the purchase decision were occupational 

factors. And in terms of online marketing mix factors Affects decision-making in all aspects. 

 

Keywords : Factors affecting online purchase decision, decision to purchase online through Shopee 

application 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบนัโลกของธุรกิจการคา้ออนไลน์เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก เทคโนโลยท่ีี

กา้วหนา้ ท าใหก้ารเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคสะดวก รวดเร็ว ง่ายดายแค่เพยีงปลายน้ิวสมัผสั อีกทั้งยงัมี

การระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีท าใหไ้ม่สามารถออกไปในท่ีแออดั จึงท าใหผู้บ้ริโภคหนัมาสนใจการซ้ือ

สินคา้ผา่นออนไลน์มากข้ึน ซ่ึงท่ีผา่นมาธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) ของไทยไดเ้ติบโตข้ึน

แบบกา้วกระโดด ปัจจยัท่ีส าคญัมาจากการท่ีธุรกิจต่าง ๆ มองวา่เวลาน้ี E-Commerce เป็นช่องทางการขาย

หลกัในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค ท าใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นการใหบ้ริการเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด ทั้งการมีระบบช าระเงินออนไลน์ (Online Payment) ท่ีพฒันาไปอยา่งมากทั้งในดา้น

ความปลอดภยัและความ น่าเช่ือถือ หรือการมีระบบจดัการสินคา้และขนส่งถึงปลายทางพร้อมเกบ็เงิน อีกทั้ง

อีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหโ้ลกของธุรกิจการคา้ออนไลน์เติบโตข้ึนนัน่กคื็อ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตส่วนมากสามารถใช้

บริการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนั (application) ซ่ึงสามารถท าไดต้ลอด 24 ชัว่โมง

จากท่ีบา้น ท่ีท างาน ท่ีมหาวทิยาลยั หรือท่ีใดกต็ามท่ีอินเทอร์เน็ตสามารถเขา้ถึง  

ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจวา่ปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์

บา้ง เหตุผลใดท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือ เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ

ทศันคติท่ีมีต่อการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ เพื่อท่ีจะสามารถน ามาพฒันาระบบการซ้ือขายออนไลน์

ใหดี้ยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชบ้ริการผา่นช่องทางของ Mobile Application 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทางแอป
พลิเคชนั Shopee ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนั Shopee ประกอบดว้ยปัจจยั
ทางดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps)  
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สมมติฐาน 

 1. ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจสัง่ซ้ือของออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนั 

Shopee ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มีผลต่อการตดัสินใจสัง่ซ้ือของออนไลน์ผา่นแอปพลิเค

ชนั Shopee ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ขอบเขตของโครงการวิจัย  

 การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบการวจิยัเชิงปริมาณ โดยมีแบบสอบถามออนไลน์(Google forms)เป็นเคร่ืองมือ
ในการเกบ็ขอ้มูล เพื่อน ามาวเิคราะห์ และสรุปผล โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้
ออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนั Shopee ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

1. ประชากร คือ กลุ่มประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2. กลุ่มตวัอยา่ง คือกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชก้ารสุ่มแบบบงัเอิญ จ านวน 400 คน 

3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบไปดว้ย 

 3.1 ตวัแปรตน้ 

 3.1.1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย เพศ(Sex) อาย ุ(Age) ระดบั 
 การศึกษา (Education) อาชีพ (Occupation) และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (Income) 

  3.1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์
 (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) การใหบ้ริการส่วนบุคคล (Personalization) และดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั 
(Privacy) 

 3.2 ตวัแปรตาม 

  3.2.1 การตดัสินใจซ้ือ ประกอบไปดว้ย ความตอ้งการ (Need) การแสวงหาขอ้มูล (Search) 

 การประเมินทางเลือก (Evaluation) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) และพฤติกรรมหลงัการ

 ซ้ือ (Post Purchase Behavior) 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ 

 แนวคิดพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เร่ิมข้ึนเม่ือประมาณ

ตน้ทศวรรษท่ี 1970 โดยเร่ิมจากการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งหน่วยงาน ต่อมาเม่ือการแลกเปล่ียน

ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange-EDI) ไดแ้พร่หลายข้ึนเน่ืองจากจ านวนคอมพิวเตอร์

พีซีท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว พร้อมกบัการพฒันาดา้นอินเทอร์เน็ตและเวบ็ ซ่ึงพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ หมายถึง 

การท าธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซ้ือขายสินคา้/บริการ การช าระเงิน การโฆษณาโดยผา่นส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆโดยเฉพาะเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต(จิราภรณ์ เลิศจีระจรัส, 2548) 

 แนวคิดเก่ียวกบั Mobile Application เป็นการพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

เช่น โทรศพัทมื์อถือหรือ แทบ็เลต็ โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหใ้ชง้านได้

ง่ายและสะดวกยิง่ข้ึนในปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือ หรือ สมาร์ทโฟน มีหลายระบบปฏิบติัการท่ีพฒันาออกมา 

แต่ระบบปฏิบติัการท่ีผูบ้ริโภคนิยมใช ้คือ iOS และ Android (วรีสา แซ่ตั้ง, 2561) 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์  

 ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ หรือ ส่วนประสมการตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic 

Marketing Mix) เป็นองคป์ระกอบการตลาดแบบใหม่ท่ีแต่ละปัจจยัมีความเก่ียวพนัและเท่าเทียมกนั มี

ความส าคญัอยา่งยิง่ในการด าเนินการของธุรกิจดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ ราคา การจดั

จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การรักษาความเป็นส่วนตวั และการใหบ้ริการส่วนบุคคล(กวินตรา มาพนัศรี, 

2562) 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ธนิดา อศัวโยธิน (2561) การตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค

ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการตลาดออนไลนท่ี์มีผลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา พบวา่การตลาดออนไลน์ มีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค แสดงใหเ้ห็นวา่การตลาดออนไลน์เร่ิมมีผลต่อธุรกิจ เน่ืองการ

การเปล่ียนแปลงของ วฒันธรรม เทคโนโลย ีและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงควรเรียนรู้และเลือกใช้

เคร่ืองมือการตลาดออนไลน์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จ 
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 วสุธร มัง่มีมัน่ (2563) การซ้ือสินคา้ออนไลน์อุปโภคบริโภคในยคุโควดิในอ าเภอเมืองสุโขทยั มี

วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางตลาด(4Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนั

ออนไลน์ พบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือดา้นราคา ดา้นการการส่งเสริมการตลาด 

และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายตามล าดบั 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบการวจิยัเชิงปริมาณ โดยขั้นตอนในการวิจยัมีดงัน้ี 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งในการ

เกบ็ขอ้มูล ภาคสนาม ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดแ้ละท าการตรวจสอบแบบสอบถาม เพื่อ

น ามาใชป้ระมวลผลทางสถิติ   

 2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัศึกษาคน้ควา้ขอ้มลู แนวคิด และทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัจาก หนงัสือ วารสาร บทความ งานวิจยั และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ  

เคร่ืองมือท่ี 

2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ และไดท้ าการการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive statistic) ดงัน้ี  

 1. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลในดา้นต่าง ๆ แลว้น ามาสรุป

และคิดหาวิธีในการปรับปรุงหรือแกปั้ญหา 

 2. น าขอ้มูลท่ีไดท้  าการวิเคราะแลว้มาปรับปรุงและแกไ้ขระบบของแอปพลิเคชนั โปรโมชัน่ และ 

ร้านคา้ต่าง ๆ ในแอปพลิเคชนัต่อไป 
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ผลการวิจัย 

 

 ผลการวิจยัพบวา่ทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ มีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีอาย ุ20 - 30 

ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 10,001 – 

20,000 บาท ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ มีปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามส าคญั

มากท่ีสุดนัน่กคื็อ ดา้นผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัขอ้มูลของสินคา้มีความละเอียดและ

ครบถว้น ดา้นราคาผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัสินคา้มีราคาท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนมากท่ีสุด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่ายผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัมีช่องทางในการจดัส่งสินคา้หลากหลายช่องทาง

มากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาดผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัมีการน าเสนอสินคา้โดยพรีเซนเตอร์

ท่ีมีช่ือเสียง น่าดึงดูดและน่าสนใจมากท่ีสุด ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคลผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบั

ร้านคา้ในแอปพลิเคชนั Shopee มีการสร้างความสัมพนัธแ์ละใหก้ารปฏิบติัท่ีดีมากท่ีสุด และดา้นการรักษา

ความเป็นส่วนตวัผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัมีการแจง้นโยบายความเป็นส่วนตวัอยา่งชดัเจนมาก

ท่ีสุด ส่วนดา้นการตดัสินใจซ้ือ มีปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามส าคญัมากท่ีสุดนัน่กคื็อ ดา้นความ

ตอ้งการผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัตอ้งการซ้ือสินคา้ใหม่มาทดแทนสินคา้เดิมมากท่ีสุด ดา้นการ

แสวงหาขอ้มลูผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัมีขอ้มลูของสินคา้ท่ีครบถว้นมากท่ีสุด ดา้นการประเมิน

ทางเลือกผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัมีความหลากหลายในการเลือกช่องทางจดัส่งสินคา้มากท่ีสุด 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัร้านคา้มีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด และดา้นการ

พฤติกรรมหลงัการซ้ือผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัการแชร์ประสบการการใชง้านผา่นส่ือโซเชียล

มีเดียหรือการรีวิวสินคา้มากท่ีสุด 

 

อภิปรายผล 

 

 ผลจากการศึกษาพบวา่ ทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคือ ปัจจยัดา้น

อาชีพ หมายความวา่ความแตกต่างดา้นอาชีพมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัทมาภรณ์ 

ปัญญา (2561) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี

(Shopee)ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ส่วนปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคือ 

ปัจจยัดา้นเพศ หมายความวา่ความแตกต่างดา้นเพศไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
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จุดารัตน์ ฟีสันเทียะ, สุรเสกข ์พงษห์าญยทุธ (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทางไลฟ์

สดบนเวบ็ไซตอ์อนไลน์เฟสบุค๊ ปัจจยัดา้นอายไุม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เปรม

กมล หงส์ยนต ์ (2562) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนั

ออนไลน์ (ลาซาดา้) ของผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัในกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรวินท ์พลอยประเสริฐ (2563) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลนข์องประชากรในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และปัจจยัดา้น

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤตพร เมฆแมน (2561) ได้

ศึกษาเร่ืองปัจจยัวิถีชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในร้านคา้สะดวกซ้ือเซเวน่อีเลฟเวน่ (7-

ELEVEN) ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล และ 

ปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั พบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดออนไลนมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนิดา อศัวโยธิน (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองการตลาดออนไลน์ท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา แสดงใหเ้ห็นวา่

การตลาดออนไลน์เร่ิมมีผลต่อธุรกิจเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของ วฒันธรรม เทคโนโลย ีและพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภค ซ่ึงควรเรียนรู้และเลือกใชเ้คร่ืองมือการตลาดออนไลน์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อใหก้ารด าเนิน

ธุรกิจประสบความส าเร็จ ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เปรมกมล หงส์ยนต ์ (2562) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ (ลาซาดา้) ของผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัใน

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นราคา และ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ปัจจยัดา้น

การรักษาความเป็นส่วนตวัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ (ลาซาดา้) 

ของผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัในกรุงเทพมหานคร  

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 ไดมี้ขอ้เสนอแนะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะต่อผูป้ระกอบการ 
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  จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจสัง่ซ้ือของออนไลน์ผา่นแอปพลิเค

ชนั Shopee ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัเห็นวา่ ผูป้ระกอบการท่ีท า

ธุระกิจผา่นทางส่ือออนไลน์สามารถน าผลการศึกษาไปใชไ้ด ้ดงัน้ี 

   1. จากการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นอาชีพมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ ส่วนปัจจยัดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนั้นไม่มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงทางดา้นแอปพลิเคชนั Shopee ควรจะมีการเจาะกลุ่มลูกคา้ท่ีมี

อาชีพเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ เพราะเป็นกลุ่มลูกคา้จ านวนมาก 

  2. จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ พบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดออนไลน์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ โดยปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่า

มากท่ีสุด ซ่ึงสามารถน าไปปรับปรุงใชไ้ดด้งัน้ี 

   2.1 ปรับปรุงในดา้นร้านคา้ ร้านคา้สามารถจดัโปรโมชัน่เพิ่มเติมได ้เช่น มี 

  การลดราคาหรือแจกสินคา้เม่ือซ้ือครบจ านวนท่ีก าหนด เป็นตน้ 

   2.2 ปรับปรุงในดา้นตวัแอปพลิเคชนั Shopee อาจมีการส่งเสริมทางดา้น 

  การตลาดเพิ่มากข้ึนเช่น มีการจดัโปรโมชัน่ท่ีมากข้ึน มีการโฆษณาดว้นพรีเซนเตอร์ท่ีมี

  ความน่าดึงดูด หรือจะเป็นดา้นการแจกโคด้ต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคสามารถใชสิ้ทธ์ินั้นไดโ้ดยง่าย 

  เป็นตน้ 

 5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 

  1. ในการท าวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัเพิ่มเติมท่ีสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ เพื่อใหไ้ดผ้ลออกมาครอบคลุมตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา เพื่อ

สามารถน าไปปรับปรุงแกไ้ขปัญหาและวางแผนกลยทุธ์ธุรกิจออนไลน์ไดต้รงตามความตอ้งการ

ของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 

  2. ในการท าวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคท่ียงัไม่เคยซ้ือสินคา้ออนไลน์  เพื่อ

น าขอ้มูลมาปรับปรุงและพฒันาแอปพลิเคชนัต่อไป  
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